14.6.2018 n:o 12

SALLAN KUNTA TIEDOTTAA

Sallan kunnanvaltuuston kokous
pidetään torstaina 14.6.2018 klo 12.00 alkaen kunnanviraston valtuustosalissa,
Postipolku 3.
Kokouskutsu / asialista on nähtävillä kunnan verkkosivulla www.salla.fi sekä kunnan ilmoitustaululla.
Kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, julkaistaan kunnan
verkkosivulla www.salla.fi 20.06.2018.
Sallassa 8.6.2018
Petteri Salmijärvi kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Teknisessä toimessa on tarjolla siivoojan ja ravitsemistyöntekijän lyhyitä
sijaisuuksia vuosilomien ajalle.
Myös opiskelijat huomioidaan valinnassa.
Lisätietoja antavat siivoustyönjohtaja Eija Junttila puh. 0400 – 138324 ja ruokapalvelupäällikkö Asta Kauttio puh. 040 – 7539825.

Sallan Kirjastoauto kesälomalla: 18.06. - 13.8.2018
Lämmintä kesää!

KORJAUSAVUSTUKSET

Korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustuksia ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asunnon korjaamiseen, kun ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään
65-vuotias tai vammainen. Korjauksen piiriin hyväksytään toimenpiteet jotka edistävät ikääntyneen tai vammaisen mahdollisuuksia asua pidempään kotonaan.
Avustusta myönnetään enintään 50 % hyväksyttävistä korjauskustannuksista, tai 70 % jos
hakijana on rintamaveteraani tai veteraanin leski, tai jos hakija muutoin joutuisi välittömästi
muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida
antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Sallan kirkonkylän asemakaavan muutos, korttelit 112, 114, 116 ja 119

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen
Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa seniori- ja palveluasumishankkeen toteutus Kansantien alueella.
MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 14.6.2018 alkaen.
Siinä esitetään kaavoitettavien alueiden rajaukset, kuvataan kaavoitusmenettely ja osallisten
mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Lisäksi asetetaan nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti arkkitehti SAFA Eva Persson-Puurulan, FCG Oy laatima 25.5.2018 päivätty luonnos Kirkonkylän asemakaavan muutoksesta valmisteluvaiheen kuulemista varten 14. – 28.6.2018 väliseksi ajaksi.
Kaavaluonnosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevia mielipiteitä voi
esittää kuulemisaikana kirjallisesti, suullisesti tai sähköpostilla.
Sallatunturin asemakaavan laajennus, Pyhäjärven alue korttelit 381-383 ja 396-398
sekä asemakaavan muutos, Keselmäjärven alue kortteli 150 tontti 3
Nähtäville asettaminen
Asemakaavan laajennuksella muutetaan ja korvataan Pyhäjärven ranta-asemakaavan osa ja
kaavamuutoksella korttelin 150 tontti 3 laajenee.
Arkkitehti SAFA Eva Persson-Puurulan, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy laatimat 14.11.2017
päivätty Pyhäjärven alueen kortteleiden 381-383 ja 396-398 sekä 6.10.2017 päivätty Keselmäjärven alueen korttelin 150 tontti 3 asemakaavan kaavaehdotukset asetetaan MRA 27 §:n
mukaisesti nähtäville 14.6. – 16.7.2018 väliseksi ajaksi.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta Sallan
kunnanhallitukselle 16.7.2018 mennessä.
Kaavahankkeiden asiakirjat ovat nähtävillä teknisessä toimistossa ja kunnan internet-sivuilla
www.salla.fi, kunnan palvelut, tekniset palvelut, kaavoitus.
Yhteystiedot: Sallan kunta, Tekninen toimisto, Rakennusvalvonta, Postipolku 3, 98900 Salla,
rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki puh 0400 245 296 tai mittaustyönjohtaja Jouko Piisilä 040
703 5813, sähköposti: etunimi.sukunimi @salla.fi.
Salla 14.6.2018
kunnanhallitus ja elinvoimajaosto

Kesäkievarin musiikki-iltama

Juhannusviikolla keskiviikkona 20.6 klo:18:00 rajakievarilla erilaisiin tunnelmiin musiikin avulla
kuulijat johdattaa Elina Pannula, Jaana Sipola ja Joonas Lahtela. Säestäjänä toimii Jenni Tervo.
Kahvinmyynti alkaa puolituntia ennen tilaisuuden alkua.
Musiikki-iltamaan on vapaa pääsy, tervetuloa!

Hissi- ja esteettömyysavustukset
Yhteisölle (esim. asunto-osakeyhtiö) kerrostalon jälkiasennushissin rakentamiseen ja/tai esteettömyyskorjauksiin 45 % korjauskustannuksista.

SALLAN KUNNAN AKTIIVIMALLI

Hakemukset toimitetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle.
Lisätietoja: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Puh. 029 525 0818, sähköposti korjausavustus.ara@ara.fi. Palveluajat tiistaista torstaihin klo 9.00 - 15.00.

Monenlaisia työtehtäviä on jo tarjolla, mm. heinäkuussa olevan Äinpäinpäivän-tapahtuman
järjestämisessä 8:lle henkilölle töitä.

Sallassa on otettu keväällä 2018 käyttöön kunnan oma aktiivimalli, joka tarjoaa lyhytkestoisia
töitä sallalaisille työttömille työnhakijoille. Otamme vastaan myös työkohteita eri toimijoilta.

Apua korjaustyön suunnitteluun ja hakemuksen täyttämiseen:
Vanhustyön keskusliiton palkkaamat alueelliset korjausneuvojat avustavat sotainvalideja,
veteraaneja ja muuta vanhusväestöä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa,
suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Neuvonta on maksutonta. Vanhustyön keskusliiton palkkaama korjausneuvoja Ari Viippola puh. 050 590 3632.
Sallassa 7.6.2018
Sallan kunta

Tutustu aktiivimalliin Sallan kunnan kotisivuilla www.salla.fi ja hyödynnä aktiivimallin tarjoamat mahdollisuudet!

MIELENTERVEYSTOIMISTO JA PÄIHDETYÖNTEKIJÄN VASTAANOTTOTILAT

Sallan kunta pyytää taksi- ja joukkoliikenneluvan omaavilta liikenteen harjoittajilta tarjouksia
Sallan kunnan koululaiskuljetusten hoitamisesta lukuvuonna 2018 - 19 seuraaviin kohteisiin:

sijaitsevat 4.6.2018 alkaen Sallan terveyskeskuksessa, os. Jungintie 3, vastaanottotiloihin
käynti laboratorion käytävältä.
Mielenterveystoimisto on suljettu 18.6.18-15.7.18 välisenä aikana. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto joko terveyskeskukseen
p. 040 5210028 tai päihdetyöntekijään p. 040
6312318
Vanhus- ja vammaistyön sosiaalityöntekijä on muuttanut
Sallan kunnanvirastolle, Postipolku 3, 1. krs, sosiaalitoimisto
Sosiaalityöntekijä Terttu Hannula
puh. 040 525 1279 puhelinaika klo 9-10
Sallan kunnassa on aloitettu sosiaalipalveluiden palveluneuvonta puhelin- ja verkkoneuvontana osoitteessa virtu.fi
Palveluneuvonta tarjoaa ohjausta ja neuvontaa kaikenikäisille sosiaalipalveluihin liittyen. Puheluihin ja kysymyksiin vastaavat Sallan kunnan sosiaalitoimen työntekijät.
Palveluneuvontaan voivat ottaa yhteyttä asiakkaat ja viranomaiset.
Voit hoitaa sosiaalipalveluihin liittyviä asioita tai kysyä neuvoa suojatulla yhteydellä. Verkkopalvelu vaatii tunnistautumisen. Kysymyksiisi vastataan viimeistään 5 arkipäivän kuluessa.
Puhelinneuvonta on avoinna ma-ke klo 9-11 puh. 040 826 3353
http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/salla/sosiaalipalveluiden-neuvonta

Lisätietoja: Pasi Selkälä p. 040 5077 234 tai Aini Iivari 040 652 7231

IILMOITUS TARJOUSKILPAILUSTA

Kohde 1: Aholanvaara - Hautajärvi
Kohde 2: Paloperä - Joutsijärvi - Salla
Kohde 3: meno Salla - Kuusamo - Oulu ja paluu Oulu - Ranua - Salla
Hankinnassa käytetään avointa hankintamenettelyä. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa 12.6.2018 (www.hankintailmoitukset.fi) ilmoitusnumerolla 2018-013400. Hankintailmoituksen liitteenä on varsinainen tarjouspyyntö liitteineen.
Lisäksi tarjouskilpailusta on ilmoitettu Sallan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja
kunnan internet-sivulla osoitteessa: www.salla.fi/ilmoitustaulu
Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat suomenkieliset kysymykset pyydetään lähettämään
viimeistään 19.6.2018 mennessä osoitteeseen: sivistystoimisto@salla.fi
Yhteenveto hankintaa koskevista kysymyksistä ja vastauksista julkaistaan 21.6.2018 Sallan
kunnan internet-sivuilla osoitteeessa: www.salla.fi/ilmoitustaulu
Tarjous on kokonaisuudessaan, liiteasiakirjoineen, toimitettava suljetussa kirjekuoressa perjantaihin 29.6.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Sallan kunta, hyvinvointipalvelulautakunta, Postipolku 3, 98900 SALLA. Kuoreen merkintä: ”KOULULAISKULJETUKSET, EI SAA AVATA”
helposti havaittavasti.

Sallan Kunta • Postipolku 3 • FI-98900 SALLA
sallan.kunta@salla.fi • www.salla.fi

